




جلنة التعديل الفني

مت التنفيذ الفنى بالإدارة العامة للمراكز 

ال�ستك�سافية بالتعاون مع وحدة التعليم امل�ستقبلى 

بالإدارة املركزية لنظم وتكنولوجيا املعلومات ومركز 

تطوير املناهج واملواد التعليمية

فريق العمل من املراكز اال�شتك�شافية

م�شئول اإدارة الر�شوم واملطبوعات

اإلهام اأحمد ح�شني 

تنفيذ

ريهام م�شطفى حممد

عماد زيادة اأحمد













حبا اهلل م�صرنا الغالية ببيئات متعددة الحظ ال�صور التالية وتعرفها:



وناق�ش مع معلمك اأ�صاليب تكامل البيئات امل�صرية:



ناق�ش ذلك مع معلمك



جزر جمرى النيل.

املحافظة على املوارد

فى

فى

نهراملقامة



نستنتج من اخلريطة )1( أن الزراعة فى مصر تتنوع حسب نوع الرى كما يلى :

مبالحظة اخلريطة السابقة جند أن الزراعة املروية مبياه النيل تنتشر فى ثالث مناطق يوضحها الشكل 
التالى:-

أ- الزراعة على مياه نهر النيل:

توجد الزراعة املرويه مبياه النيل مبصر فى:



ب- الزراعة على املياه اجلوفية :
ال�صهل الفي�صى: هو �صهل يتكون على كال جانبى النهر من 

تر�صيب الروا�صب الطينية التى ينقلها نهر النيل من منابعة خا�صة 

اأثناء الفي�صان

واالآن تعال مًعا عزيزي التلميذ نتعرف مناطق الزراعة املروية مبياه النيل.

توجد بها اإحدى ع�صرة حمافظة هى الدقهلية ،املنوفية ،كفر ال�صيخ ،ال�صرقية ،الغربية ،دمياط ،بور�صعيد ،البحرية 

،االإ�صكندرية ،القليوبية ،االإ�صماعيلية ،باالإ�صافة الأجزاء من حمافظة اجليزة، الحظها على اخلريطة )2(

هناك بع�ش مناطق الدلتا ال جتود بها الزراعة مثل االأطراف ال�صمالية للدلتا ب�صبب ارتفاع ن�صبة امللوحة وكرثة 

امل�صتنقعات.

ميتد وادي النيل امتداًدا طولًيا الكرث منن 1000 كم حيث توجد االأرا�صى الفي�صية اخل�صبة على 

جانبى نهر النيل من اأ�صوان اإىل القاهرة.

على



600

يت�صل بنهر النيل عن طريق ترعة بحر 

يو�صف التى جتلب مياه نهر النيل والرتبة 

الطينية اإىل داخل املنخف�ش مما جعله 

متميًزا عن املنخف�صات ال�صحراوية 

االأخرى.

يوجد فى �صمال املنخف�ش بحرية قارون 

وهى بحرية ترتفع بها ن�صبة االأمالح.

�قر�أ وتعلم





حاجز مائى اأن�صئ بغر�ش رفع من�صوب املياه 

لالأرا�صى مرتفعة املن�صوب.

بناء هند�صى ي�صيد على االأنهار لتجنب اأخطار 

الفي�صانات وتوفري املياه ال�صتخدامها فى اأوقات 

انخفا�ش من�صوب مياه النهر.



حاجز مائى اأن�صئ بغر�ش رفع من�صوب املياه 

لالأرا�صى مرتفعة املن�صوب.

بناء هند�صى ي�صيد على االأنهار لتجنب اأخطار 

الفي�صانات وتوفري املياه ال�صتخدامها فى اأوقات 

انخفا�ش من�صوب مياه النهر.

ثانياً: اخل�صائ�ش الب�صرية للبيئة الزراعية:

عزيزى التلميذ : لقد �صبق لك درا�صتها فى ال�صف الرابع االبتدائى ، 

راجعها مع  معلمك.

تنمو هذه النباتات على جوانب الرتع و�صفاف نهر النيل.

اخل�صائ�ش الب�صرية

االأيدى العاملة

وتعتمد عليها الزراعة 

اإىل جانب االآالت

ال�صــوق

داخل م�صر وخارجها

النقــل 

من املزارع اإىل االأ�صواق







تعد الدلتا من مناطق التركز السكانى حيث يوجد فى محافظاتها أكبر عدد من 
سكان البيئة الزراعية مبصر وقد تراجعت املساحة الزراعية فيها بسبب الزحف العمرانى 

عليها.



تعد الدلتا من مناطق التركز السكانى حيث يوجد فى محافظاتها أكبر عدد من 
سكان البيئة الزراعية مبصر وقد تراجعت املساحة الزراعية فيها بسبب الزحف العمرانى 

بيت ريفي بجانب األرضعليها.

وسوف تتعرف على ذلك من خالل اخلصائص االجتماعية والتعليمية التي ينتج عنها 
آثار سلبية تنعكس على النواحي االقتصادية.



ونتيجة للم�صكالت االقت�صادية التي يعانيها 

�صكان البيئة الزراعية كالبطالة ، جلاأ كثري من 

ال�صباب خا�صة الذكور للهجرة �صواء داخل 

الدولة اأو خارجها.



الهجرة : انتقال االأفراد من مكان الآخر �صواء داخل الدولة اأو خارجها ، ويكون االنتقال 

لفرتة زمنية طويلة.

ا للعالقة اجلغرافية بني النيل والنوبة فاإن ل�صكان النوبة عادات 
ً
نظر

وتقاليد مرتبطة بالنيل خا�صة منا�صبات امليالد والزواج والوفاة كما اأن 

لهم تراث �صعبى يت�صم بالعراقة والرثاء والتنوع ، ويعك�ش الفن النوبى 

الثقافة النوبية املتميزة التى هى جزء اأ�صيل من تاريخ وثقافة امل�صريني.

ًثالًثًاًًًًًًًًًًًًًً : بع�ض امل�سكالت ال�سكانية بالبيئة الزراعية وجهود الدولة حللها.





الزراعة :

وتتنوع املحا�صيل الزراعية فى م�صر الحظها فى ال�صكل التاىل :

االأرا�صىالعذبة

به:







االإ�صراف فى ا�صتخدام االأ�صمدة الكيميائية واملبيدات احل�صرية.

يعنى اإزالة الطبقة ال�صطحية من الرتبة مما يوؤدى اإىل تدهور اإنتاجها.

       قناة يتم حفرها عند من�صوب اأقل من من�صوب 

الرتع واالأرا�صى الزراعية ل�صرف املياه الزائدة عن الرتبة.



















تنتشر الصناعات فى مصر فى العديد من املناطق الصناعية منها املنطقة الصناعية فى:
1- العاشر من رمضان.              2- السادس من أكتوبر.

3- حلوان.                            4- احمللة الكبرى.
5- جنع حمادى.



عزيزى التلميذ:
الحظ اخلريطة التي أمامك واستنتج أهم الصناعات 

بكل منطقة من املناطق الصناعية مبصر.

خريطة )8( بعض املناطق الصناعية مبصر

تهدف الدولة من اإن�ساء املناطق

املنيا ال�سناعية اإىل :



م�سكالت ال�سناعة والبيئة ال�سناعية وكيفية 

التغلب عليها



م�سكالت ال�سناعة والبيئة ال�سناعية وكيفية 

التغلب عليها

اأولاً : امل�صكالت التى تواجه ال�صناعة فى م�صر:

ثانياًاًا: م�صكالت البيئة ال�صناعية يف م�صر:

تتعرض الصناعة والبيئة الصناعية لعدد من املشكالت ، 
تعال مًعا نتعرفها:

1( ارتفاع أسعار املواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج.
2( نقص الكوادر الفنية.  

3( التكلفة الزائدة ملصادر الطاقة.
4( انخفاض جودة املنتجات الصناعية.

5( التهرب اجلمركى.
6( قلة إقبال أصحاب رؤوس األموال على االستثمار الصناعي.

1(التلوث البيئى وترجع أسبابه إلى :
أ- انبعاث األبخرة والغازات املتصاعدة من مداخن 

املصانع مما يؤدى إلى تلوث الهواء.
ب- إلقاء املخلفات السائلة للمصانع فى املجارى 
املائية مثل نهر النيل مما يؤدى إلى تلوث املاء وموت 

األسماك والكائنات احلية.
2( استنزاف املوارد الطبيعية نتيجة االستخدام 

السيئ.
3( ازدحام املدن وانتشار املناطق العشوائية بسبب 

هجرة سكان الريف إلى البيئة الصناعية.

االستنزاف: هو اإلفراط وسوء 
استخدام املوارد الطبيعية بشكل يؤدى 

إلى نفادها.

األشجار متتص ُخمس 
إنتاج ثانى أكسيد الكربون.

      اإلنتاج النظيف: هو إنتاج يقوم على احملافظة 
   على املواد اخلام ومصادر الطاقة لإلقالل من كمية النفايات، 

  ويهدف إلى: 
 1- ترشيد استهالك اخلامات املستخدمة فى العملية اإلنتاجية 

   2- استبدال املواد الضارة مبواد آمنة 
    3- إنتاج منتجات أقل استهالًكا للطاقة وأقل

           ضرًرا للبيئة. 
                4- إعادة استخدام املخلفات.















�حلكم �لعثماين و�أهم نتائجة يف م�صر



�حلكم �لعثماين و�أهم نتائجة يف م�صر









مستعمراتهم



أبحرت احلملة من ميناء طولون بجنوب فرنسا فى مايو 1798م واستولت على جزيرة مالطة 
ومنها إلى جزيرة كريت لتضليل األسطول اإلجنليزي ، ثم وصلت إلى

ميناء اإلسكندرية فى يوليو عام 1798م، وبعد مقاومة من جانب
أهلها وحاكمها السيد محمد كرمي احتلت املدينة  وكان ذلك

بداية االحتالل الفرنسى ملصر ثم واجهت املماليك في شبراخيت 
وإمبابه وانتصرت عليهم وانتهى األمر بفرار املماليك إلى الصعيد

ودخول احلملة القاهرة.

خريطة )13( خط سير احلملة الفرنسية على مصر
































